
REGULAMENT TREASURE HUNT CISCO CONNECT 2014 
 
 
Descriererea concursului 
 

 Organizatorul Concursului este Cisco Romania 

 Concursul se deruleaza cu sprijinul Samsung 

 Treasure Hunt-ul se desfasoara in cadrul evenimentului Cisco Connect 2014, pe 15 mai 2014, la 
Willbroom Platinum Business & Convention Center Bucuresti. 

 Concursul se desfasoara intre orele 08:30 – 17:15 
 
Conditii participare 

 La concurs pot participa toti cei care s-au inscris la evenimentul Cisco Connect 2014, pe website, 
onsite la eveniment sau prin intermediul partenerilor evenimentului.  

 Nu pot participa cei care fac parte din staff-ul de organizare. 
 
Desfasurarea concursului 

 Concursul consta in colectarea de catre participanti a celor cinci coduri cheie, care formeaza 
propozitia cheie.  

 Exista doua modalitati de identificare a cuvintelor cheie care formeaza propozitia finala:   
o Extragerea cuvintelor ingrosate (bold)  
o Scanarea codului QR de pe afise, cu ajutorul unei aplicatii de citire a codurilor QR. Prin 

aceasta metoda participantii au acces si la informatia privind locatia urmatorului indiciu 

 Ordinea utilizarii indiciilor pentru formarea frazei este indicata pe fiecare afis (Treasure Hunt 
clue # 1, 2, 3, 4 si 5) 

 Orice incercare de fraudare sau de nerespectare a Regulamentului de desfasurare a Concursului 
conduce automat la descalificarea concurentului sau concurentilor aflati in aceasta situatie. 

 In cazul in care se prezinta mai multe persoane, in acelasi timp, la standul Cisco, cu toate 
indiciile, pentru desemnarea castigatorului se va organiza o tragere la sorti. 

 Inmanarea premiului se va face pe baza completarii unui proces verbal de predare primire. 
 
Premii 

 Premiul consta intr-o tableta Samsung Galaxy Note Pro 12.2  

 Premiul se acorda persoanei care ajunge prima la standul Cisco din Bambus Ballroom si face 
dovada identificarii celor cinci indicii, prin prezentarea cuvintelor scanate cu ajutorul aplicatiei 
de citire a codurilor QR de pe afise si enuntarea frazei finale. 

 


